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în sedinta ordinară Consiliului Local Vărbilău, ținută azi 26 Februarie 2021

de

Ținând seama
dispoziţiile privitoare la prevenirea răspândirii coronavirusului SARSCoV-2 şi reducerea riscului de îmbolnăvire, participarea
persoanelor
ședința ordinară a
Consiliului local Vărbilău, astăzi 26. 02. 2021,
12,00 la sediul Primăriei / Consiliului Local
ora
Vărbilău — Sala de şedinţe, certifică faptul că
aceştia răspund dacă încalcă legislaţia şi
regulile de prevenirea răspândirii şi reducerea riscului de îmbolnăvire cu coronavirusul SARS-

la

„

Cov-2.
În acest scop
fost amenajată Sala de şedinţe, amplasându-se intrare covor îmbibat
în soluţie dezinfectantă precum și soluţie de dezinfectare
a mâinilor. S-au amplasat scaunele
În sală astfel incât să fie respectată
distanţa regulamentară dintre persoanele participante la
şedinţa consiliului local.
În conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare
Consiliului
Local, preşedinte al şedinţei de astăzi este dl. ANGHEL — PANAITESCU
Dragoş - Gili, consilier
local ales conform HCL nr. 60 / 2020 privind
de
preşedintelui
alegerea
şedinţă.
La şedinţă participă di. IONIŢĂ
Ion, primarul comunei.
DI. COJOCARU Florin — George, Secretar
general al unităţii administrativ teritoriale,
efectuând prezenţa la şedinţa ordinară
consiliului local de astăzi în conformitate cu
convocatorul şedinţei întocmit în baza Dispoziţiei nr, 37 / 2021 emisă de
primarul comunei,
anunţă că şedinţa este statutară, participând toţi cei 15 consilieri, şi că proiectul ordinii de
al ședinței de astăzi a fost anunţat respectându-se
prevederile legale în materie.
Procesul verbal al şedinţei Consiliului Local ţinută în data de 29. 01. 2021
fost transmis
în timp util consilierilor locali pentru confruntare, urmând a fi
supus aprobării acestora în
şedinţa de astăzi
Consiliului Local.
Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de
sunt însoţite de avizele comisiilor de
specialitate ale consiliului local, rapoartele compartimentelor din. aparatul de specialitate al
primarului, referatele de aprobare
primarului precum şi de avizele secretarului general
w.a.t., respectându-se prevederile art. 136, din OUG nr. 57 din 03. 07. 2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Conform Rapoartelor comisiilor
consiliului local la şedinţele acestora
specialitate
absentat
nu a
nici un consilier local.
Preşedintele de şedinţă, invită pe DI. IONIŢĂ Ion, primarul comunei pentru supune
votului deschis al consilierilor Consiliului local, proiectul ordinei
de zi al şedinţei de astăzi.
Di. IONIŢĂ Ion, primarul comunei
la
votului
deschis al consilierilor Consiliului
supune
local, proiectul ordinei de
care este aprobat în unanimitate de voturi.
Preşedintele de şedinţă, invită pe DI. COJOCARU Florin - George, Secretar general al
unităţii administrativ-teritoriale pentru a supune votului deschis al consilierilor locali, în
conformitate cu art. 138, alin. (15) din OUG nr. 57 din 03. 07. 2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Procesul verbal al şedinţei ținută în
data de 29. 01. 2021.
Supus votului deschis al consilierilor locali, în conformitate
art. 138, alin.
din
Codul administrativ, Procesul verbal, este aprobat în ui
(15)
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Preşedintele de şedinţă, invită pe DI. IONIŢĂ Ion, primarul comunei pentru a
susţine
proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de
DI. primar prezintă proiectul de hotărâre
privind punerea Ia dispoziţia proiectului:
„Proiectul regional de dezvoltare infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Prahova în
perioada 2014 - 2020”, a terenului pentru construcţia noilor investiţii aferente acestuia.
Preşedintele de şedinţă, invită să se înscrie la cuvânt d-nii consilieri.
Dat fiind faptul că proiectul
de hotărâre împreuna cu întreaga documentaţie a fost
analizat, dezbătut şi avizat de către toate comisiile de specialitate
consiliului local precum
şi de către secretarul general
fost aduse modificări, completări sau
şi nu
amendamente, nu s-au mai purtat discuţii în plenul şedinţei de consiliu referitoare la proiectul
de hotare prezentat.
Preşedintele de şedinţă, supune votului deschis al consilierilor, pe articole, Proiectul de
hotărâre prezentat
dezbătut, fiind adoptată Hotărârea nr. 6 cu 15 voturi „pentru”.
Di. primar prezintă proiectul
de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor
locul de muncă a cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar,
pentru naveta la şi de
care solicită cheltuieli de deplasare.
Preşedintele
şedinţă, invită să se înscrie la cuvânt d-nii consilieri.
S-a înscris la
discuţii d-na ISZAC Loredana- Mariana, după care lista înscrierilor la
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cuvânt s-a închis.
D-na ISZAC Loredana- Mariana

scoala este

este

online
aceasta ?

iar d-na

POPA

:

Domnule primar, sunt de acord să decontaţi dar
Adriana are decont cât directoarea şi aş vrea să ştiu cine
:

Este profesoară la Grădiniţa Poiana, a condus Centrul Şcoală după şcoală
din Poiana, are şi drept de inspector şi a lucrat fizic din grădiniţă
perioada în care sDI. primar

în

toată

au desfăşurat cursurile online, solicitarea mea făcută pentru toate cadrele didactice.
D-na ISZAC Loredana- Mariana : Domnule primar, vă rog să-i cereţi copie după C.I. a
d-nei POPA Adriana
vedeţi că are reşedinţă — viză de flotant la Livadea, şi aici este scris că
face naveta de la Plopeni la Vărbilău. Ştiţi unde locuieşte
nu
Sper
deranjează dar am
dreptul să ştiu.
DI. primar : locuieşte
Plopeni iar viza de flotant o
la d-na Florov la Livadea.
Preşedintele de şedinţă, supune votului deschis al consilierilor, pe articole, Proiectul de
hotărâre prezentat şi dezbătut, fiind adoptată Hotărârea nr. 7 cu 15 voturi „pentru”,
Preşedintele de şedinţa invita pe d-nii consilieri să se înscrie la cuvânt pentru
desfăşurarea ultimului punct din ordinea de
S-au înscris la cuvânt : d-na TOMA Gina - Ionelia, dl. ILIE Vasile,
dl. DUŢESCU Florin —
Bogdan, di. ION Marius - Adrian şi d-na ISZAC Loredana- Mariana, după care lista înscrierilor
la cuvânt s-a închis.
D-na TOMA Gina - Ionelia : Care este termenul de realizare
reţelei de apă ?
DI. ILIE Vasile : au început
apară o grămadă de câini vagabonzi care reprezintă un
nu
pericol pentru oameni
sunt castraţi şi se vor înmulţi. Să se ia legătura o firmă pentru
a-i duce la un adăpost
animale.
D-na ISZAC Loredana - Mariana: Există
firmă „Arca lui norocel” care face sterilizări la
câini şi ar trebui luat legătura cu ei.
DI. ION Marius — Adrian: cei
care vin şi hrăneşte aceşti câinio vagabonzi să-i prindă
pentru a fio sterilizaţi sau
ajute firma care să-i colecteze.
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Bogdan
trebuiesc înlocuite becurile la iluminatul public în Podu
Ursului. De asemenea trebuie adus pietriş pe drumul care duce la vulcanii noroioși din Podu
Ursului.
OMA AND
D-na ISZAC Loredana
Mariana:
Pe uliţa „Luncii” de la Coţofeneşti trebuie să se aducă pietrişi

Dl. DUŢESCU Florin

-

.

-

-

Să nu se mai arunce gunoi pe
strada Luncii la poalele pădurii;
Trebuie să fie luminată crucea de la Podu

Nu

-

cred că

Ursului;

este

posibil si beneficieze şi acei copii de microbuzul şcolar. Orice este
posibil dacă aveţi suflet. Eu am o relaţie frumoasă cu cadrele didactice din această şcoală;
Copiii de la Livadea pleacă alte şcoli pentru că nu
profesor de limba engleză. Limba
engleză trebuie să se predea de la grădiniță şi în clasele I-IV.
DI. primar IONIŢĂ Ion
nu

au

Ia

:

de

că

Reţeaua
apă este aproape gata. Mie mi s-a spus
pe data de 12 martie a.c. vor da
drumul la apă. Dacă m-au minţit ei eu vă transmis ce au promis;
Este imposibil să prindem câinii vagabonzi pentru că am luat legătura cu locuitorii şi nu
au
fost de acord. Pentru sterilizarea câinilor personalului medical trebuie să i
la
se pună
dispoziţie un spaţiu cu dotări speciale. În bugetul pe acest an o să încercăm să prindem
sursa de bani să putem încheia un contract pentru a soluţiona problema câinilor.
vagabonzi;
Este folclor
nu se amenajează toate străzile care porneşte de la o realitate
trebuie să
aibă o anumită lățime străzile care se modernizează. Se poare face betonarea străzilor
dacă sunt bani la buget. În fiecare
reuşim să betonăm câteva străzi. La Coţofeneşti
sunt numai trei străzi neasfaltate. O să pietruim şi strada Luncii. care duce
spre prundul
gârlei;
Este vorba de strada Secreţenilor unde
se aruncă gunoaie la poalele pădurii nu de strada
Lunii. Dacă suntem ajutaţi cu probe o să luăm măsuri împotriva celor care aruncă
gunoaie. Am reţinut
o să merg la faţa locului;
Să-ţi demonstrez că am suflet
să merg eu
duc copiii cu maşina mea. D-na directoare
le-a explicat părinților acestor copii de ce nu este permis să ia şi aceşti
copii de grădiniţă.
Trebui să se ştie că acest microbuz fost adus pentru
transportaţi copiii de la Livadea
la Şcoala Vărbilău. Ulterior I-am folosit şi
alte
pe trasee pentru transportul copiile de la
domiciliu la şcoală şi retur. Nu este permis să se transporte
copii de grădiniţă cu acest
microbuz, este obligaţia părinţilor să meargă cu copiii la grădiniţă. Şcoala Vărbilău are
profesori de limba engleză. A avut
persoana d-lui Brezeanu Gheorghe un excepțional
limba rusă, care
profesor
avut rezultate foarte bune. Rolul Consiliului Local este să
să-l discrediteze.
sprijine învăţământul în Vărbilău
Epuizându-se problemele de dezbătut înscrise pe ordinea de
preşedintele de şedinţă
declară închise lucrările şedinţei ordinare de astăzi consiliului local.
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PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER LOCAL
ANGHEL

-

PANAITESCU
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